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সপ্তম লদবনর পবর আকীকা লদবল লক তা আদায়্ 
হবে? 

প্রশ্নঃ  
ককউ তার োচ্চার জবের সপ্তম লদন আকীকা লদবলা না। কবয়্ক েছর 
পবর লদবলা। তাহবল লক তার আকীকা আদায়্ হবে?  

প্রশ্নকারী-আেদুল হক  
 
উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
আকীকা একলি গুরুত্বপূণণ সুন্নত। হাদীস শরীবে এবসবছ,  

مسرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الغالم مرهتن بعقيقته يذبح  عن
 ..... عنه يوم السابع، ويسمى، وحيلق رأسه

، وقال: هذا حديث حسن 1522رقم: 3/153الرتمذي يف سننه،  رواه
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغالم 

تهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن مل يتهيأ عق العقيقة يوم السابع، فإن مل ي
عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: ال جيزئ يف العقيقة من الشاة إال ما جيزئ يف 

 .األضحية
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ কবরন, সকল লশশুই 
তার আকীকার লেলনমবয়্ েন্ধকস্বরূপ থাবক। জবের সপ্তম লদন তার পক্ষ 
কথবক আকীকা জোই করবত হবে,তার নাম রাখবত হবে এেং মাথা 

মুণ্ডাবত হবে।” –সুনাবন লতরলমযী, হাদীস নং ১৫২২  
কমাল্লা আলী ক্বারী (রহ) উক্ত হাদীবসর েযাখযায়্ েবলন, 

োতওয়্া নাম্বার:297                    প্রকাশকালঃ13-10-২০২2 ইং 
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الغالم مرهتن" : بضم امليم وفتح اهلاء أي مرهون بعقيقته: يعين أنه حمبوس "
رهون ال يتم االستمتاع به دون أن سالمته عن اآلفات هبا أو إنه كالشيء امل

يقابل هبا ألنه نعمة من هللا على والديه، فال بد هلما من الشكر عليه، وقيل: 
 معناه أنه معلق شفاعته هلما ال يشفع هلما إن مات طفال ومل يعق عنه

“আকীকার লেলনমবয়্ েন্ধকস্বরূপ হওয়্ার অথণ, লেপদ-আপদ কথবক 
লশশুর লনরাপদ থাকা, আকীকার সাবথ সম্পৃক্ত। অথো সন্তান হবলা 
েন্ধলক েস্তুর নযায়্, আকীকা কদয়্া েযতীত যা যথাথণ কলযাবণ আবস না । 
ককননা লশশু হবলা লপতা-মাতার জনয আল্লাহর পক্ষ কথবক লনয়্ামত। 
অতএে তাবদর জনয আেশযক হবলা লনয়্ামবতর শুকলরয়্া আদায়্ করা। 
ককউ েবলন, এর অথণ লপতা-মাতার জনয োচ্চার সুপালরশ করা 
আকীকার সাবথ সম্পৃক্ত। অথণাৎ ককাবনা লশশু তার আকীকা না করা 

অেস্থায়্ মারা কগবল লপতা-মাতার জনয সুপালরশ করবে না।” -
লমরকাত: ৭/২৬৮৭  
ইমাম ইেনুল কালয়্যম (রহ) েবলন, 

جعل هللا سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي  وقد
وطعن يف خاصرته فكانت العقيقة فداء يعلق به من حني خروجه إىل الدنيا 

وختليصا له من حبس الشيطان له وسجنه يف أسره ومنعه له من سعيه يف 
 (74حتفة املودود أبحكام املولود )ص:  -مصاحل آخرته اليت إليها معاده. 

“আল্লাহ তায়্ালা সন্তাবনর আকীকা করাবক শয়্তান কথবক তার 
মুলক্তর মাধ্যম োলনবয়্বছন, কয শয়্তান ভূলমষ্ঠ হওয়্ার সময়্ কথবকই তার 
কপছবন কলবগ থাবক এেং তার ককামবর আঘাত কবর (যার দরুণ োচ্চা 
তখন কান্না কবর)। অতএে আকীকা হবলা, োচ্চাবক শয়্তাবনর কেজা 
হবত এেং আলখরাবতর জনয তার পুণযকমণ সাধ্বন শয়্তাবনর োধ্া হবত 

মুলক্তর মাধ্যম।” -তুহোতুল মাওদুদ: ৭৪ 
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সুতরাং একজন দালয়্ত্বশীল ও সবেতন অলভভােবকর গুরুত্বপূণণ দালয়্ত্ব, 
োচ্চার জবের সপ্তম লদবনই আকীকা করা। যলদ সপ্তম লদবন করবত না 
পাবর, তাহবল কেৌদ্দতম লদবন। তা না পারবল একুশতম লদবন করবলও 
আকীকা আদায়্ হবয়্ যাবে। লকন্তু এর পবর করবল অবনবক েবলবছন, 
আকীকা আদায়্ হবে না, তবে ককউ ককউ েবলবছন, এর পবর করবলও 
আদায়্ হবে এেং এবক্ষবেও পরেতণী কযবকাবনা সপ্তম লদবনর কখয়্াল 
রাখা কাময।   
-সুনাবন লতরলমলজ: ১৫২২; োযললু মাজহুদ: ৯/৬০৯; ইলাউস সুনান: 
১৭/১১৮; মাওসুয়্াহ: ৩০/২৭৮-২৭৯  

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 


